
 

  

                                                                                                      

                                                                                    

                                                          

  

                                                       Nieuwsbrief 

                   12 september 2022 
 
 
Belangrijke data 
 

Nieuw schooljaar 
 
Nadat we allemaal van een heerlijke zonnige zomervakantie hebben genoten, is de school alweer een 
week in bedrijf. Met allemaal zongebruinde kids (en leerkrachten) die allemaal vol energie en frisse zin 
zitten, gaan we er met ons allen weer een mooi, respectvol en verbonden jaar van maken. 
We gaan ervoor! 
 
Kennismakingsmiddag ouders 
 
Afgelopen vrijdagmiddag hebben we jullie met jullie kids uitgenodigd om kennis komen maken met de 
school en elkaar.  
En dat hebben we geweten! Wat een gezellige drukte was het in de school! 
Onder het genot van een hapje en drankje en verschillende activiteiten waaraan iedereen mee kon doen, 
waren er overal in en buiten de school mensen iets aan het doen of stonden gezellig met elkaar te praten. 
Als het aan ons ligt, gaan we deze middag er zeker inhouden! 

 
 

 12-16 sept 
 12 sept 
 12 sept 
 12 sept 
 13 sept 

1e BVL verkeerstelling 
Inschrijven oudergesprekken 
Infoavond groep 4-5 19.00-20.00 uur 
Infoavond groep 6-7-8 20.00-21.00 uur 
R-Play bus op het schoolplein 14.30-16.00 uur 

 14 sept 
 14 sept 
 15 sept 
 15 sept 
 19-23 sept       
 19 sept 
 20 sep 
 20 sept 
 26-30 sept 
 26 sept 
 26 sept 

Infoavond groep 1-2 en Parel 19.00-20.00 uur 
Infoavond groep 3 20.00-21.00 uur 
Jubileumfeestje Harriët, alle kinderen ateliers  
Studiemiddag leerkrachten, alle kinderen om 12.00 uur vrij 
Kennismakingsgesprekken groepen 1-8 
OR vergadering 20.00 uur 
R-Play bus op het schoolplein 14.30-16.00 uur  
MR vergadering 19.00-21.00 uur 
Kennismakingsgesprekken groepen 1-8 
Studiemiddag leerkrachten, alle kinderen om 12.00 uur vrij 
Volgende nieuwsbrief 
 

  



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Trakteren op school  
 
Wist u dat een kind op school zo'n 30 keer per jaar een traktatie krijgt? Dat mag ook, want jarig zijn is feest! 
Maar we zagen in het afgelopen schooljaar dat veel traktaties steeds groter en uitgebreider werden. Dat is 
écht niet nodig, een kleine traktatie is prima en voor alle kinderen veel prettiger. En er zijn veel leuke 
manieren om traktaties lekker en gezond te maken.  
  
Traktatietips  
Groente en fruit in een leuk jasje.  
Kleine porties, zoals een rozijndoosje, een handje naturel popcorn, soepstengel, peperkoek, of een mini 
eierkoek.  
Een klein cadeautje, zoals stuiterballen, potloden, een velletje stickers, kleurboekjes of bellenblaas.  
  
Kijk voor meer info op de site van het Voedingscentrum.  
 

 
Verkeersveiligheid 
  
We hebben in de afgelopen week gemerkt dat veel kinderen met de auto vlak voor de school worden 
afgezet of opgehaald. Hierdoor ontstaan er gevaarlijke situaties. (kinderen die tussen auto's die in de rij 
staan oversteken bijvoorbeeld) De straat voor onze school is smal en het is druk. Wilt u voor de veiligheid 
van onze kinderen zo vriendelijk zijn de auto een stukje verderop in de straat of op het parkeerplein te 
parkeren alsjeblieft?   
 
 

 
1e BVL verkeerstelling  
 
Vandaag zijn we allemaal weer begonnen met de 1e BVL verkeerstelling. We noteren elke dag van deze 
week met welk vervoer de kinderen naar school komen. 
Zo krijgen we inzicht in het vervoer en kunnen we er met u en de kinderen over praten en kijken of er niet 
meer te voet, met de step of fiets naar school gegaan kan worden. In het stukje hierboven hebt u al kunnen 
lezen dat het elke dag een drukte van belang is bij de school en dat dit ook heel gevaarlijke situaties op kan 
leveren. We willen graag de veiligheid van iedereen waarborgen en dat kan als u meehelpt! 

 
 
 

https://www.voedingscentrum.nl/trakteren


 

 
 
Nieuwe collega  
 

Mijn naam is Robby Werter en ik ben de nieuwe leerkracht van groep 6.  
Afgelopen jaar ben ik afgestudeerd van de Pabo en heb veel zin om aan de slag te 
gaan op De Wegwijzer. 
In mijn vrije tijd ben ik betrokken bij een tienerruimte bij mij in het dorp en ben ik 
betrokken bij de carnavalsstichting, waar wij zorgen dat carnaval goed verloopt. Verder 
werk ik al een aantal jaar met luchtballonnen. Ik vind het leuk om de luchtballon te 
volgen en op plaatsen te komen waar je normaal niet komt. 
Tot nu toe heb ik het erg naar mijn zin op De Wegwijzer en hoop er een leuke tijd van te 
maken! 
 

  
Ik ben Deejay Stroot (20) en ben dit jaar met veel plezier begonnen aan mijn 
afstudeerstage op basisschool De Wegwijzer. Ik kijk er naar uit om dit schooljaar samen 
met juf Anouk groep 7/8 te mogen draaien. Momenteel ben ik aanwezig op maandag en 
dinsdag, in de loop van het jaar zal dit uitgebouwd worden naar meer dagen. Ook zal ik 
dit jaar aan de slag gaan met mijn afstudeeronderzoek. Naast mijn studie ben ik veel aan 
het werk en houd ik ervan om te gaan sporten. 
 
Ik ga ervoor samen met de leerlingen, een leuk en leerzaam jaar te hebben!  
 

 
 
 
 
 
 
  

 


